Profesjonalna technologia mycia i dezynfekcji

Pełna higiena – poczynając od
stanowiska roboczego po osprzęt

Osprzęt – przegląd produktów
www.meiko.de

Perfekcyjna higiena od A-Z – dzięki MEIKO

MEIKO – „czyste” rozwiązanie. Kompletna paleta osprzętu stanowiąca uzupełnienie oferty myjni
dezynfektorów. Składają się na nią zarówno różnego koloru materiały, z których wykonane są
powierzchnie lub blaty robocze, sprzętu tego typu, jak i szafki oraz regały a również systemy
uchwytów oraz urządzenia i programy elektronicznej komunikacji i nadzoru perfekcyjna higiena
od A-Z.
Stanowisko robocze –
różnorodne i higienicznie

Łatwe w pielęgnacji i o przyjemnej kolorystyce:
płyty laminowane HPL lub CORIAN*

Zarówno pojedyncze urządzenie, jak i
kompletnie urządzony brudownik.
Indywidualne i elastyczne rozwiązania:
blaty robocze, umywalki, szafki, regały i
wiele innych detali.
Wszystko, co zwiększa bezpieczeństwo,
komfort i higienę pracy, a do tego jest
wykonane z najwyższej jakości stali
szlachetnej, gwarantowanej przez firmę
MEIKO.

A gdyby zachciało się czegoś nietypowego: polecamy laminaty HPL (High
Pressure Laminate) na bazie wosków
utwardzanych termicznie, wzmacniane włóknami celulozy. Posiadają one
charakterystyczną dekoracyjną strukturę
powierzchni.
Możliwe jest zamówienie innych kolorów
lub wzorów – na życzenie i za dodatkową opłatą.
Wyniki badań wskazują, że harmonijny
dobór kolorów ma pozytywny wpływ
na atmosferę pracy. Dlatego i nasze
zestawy urządzeń sanitarnych można
zamówić w różnych kolorach.

CORIAN* jest mineralnym materiałem,
przeznaczonym do produkcji blatów
roboczych.
Jest wytrzymały i higieniczny, a także
łatwy w pielęgnacji. Górne i dolne korpusy szafek mogą zostać dostarczone
we wszystkich odcieniach RAL, matowe,
błyszczące lub lakierowane natryskowo.
Wzory kolorów CORIAN
Waniliowy

Szary w odcieniu
mojave

Rafia

Dusk

Wyciąg dostępnych kolorów

Wzory kolorów HPL
Żółty melonowy
E2-31

Pastelowo-zielony
E23-21

Koloru kości słoniowej
E1-01

Błękitny
E17-30

Piaskowy
E3-0
Wyciąg dostępnych kolorów

* Ze względu na technikę druku przedstawione tutaj kolory mogą odbiegać od rzeczywistych.

Osprzęt do urządzeń MEIKO:
dobry wybór dla każdego

Dobry wybór dla każdego – korzystając z osprzętu do urządzeń MEIKO jest się przygotowanym
na każdą ewentualność. Dla każdego rodzaju naczynia szpitalnego można znaleźć coś odpowiedniego: czy to uchwyt uniwersalny, czy uchwyty specjalne dla specjalistycznych naczyń.
A wzornictwo perfekcyjnie dopasowane do rodzaju zastosowania umożliwia nie tylko wygodną
obsługę i komfort pracy, ale gwarantuje też funkcjonalność, bezpieczeństwo i higienę pracy.

Drzwi komory myjącej z bocznymi
zaślepkami, do użytku jako zlew
Spłukiwanie zimną wodą, sterowane
przez układ pomp myjni-dezynfektora.

Uchwyt uniwersalny SUH2

Uchwyty specjalne
Do mycia wstępnego butelek odsysających wraz z nakrętką. Usuwanie
nieczystości odbywa się za zamkniętymi,
szczelnymi drzwiami.

Koszyk na drobne elementy
Z zamykaną pokrywą, wsuwany do
uchwytu na naczynia
(wielkość oczek 10 x 10 mm).
Pojemnik (kosz) na drobne narzędzia i
akcesoria szpitalne
Z zamykaną pokrywą, wkładany do
koszyka na drobne elementy
(wielkość oczek 4 x 4 mm).

Urządzenia elektronicznej komunikacji nadzoru
MEIKO: gwarantują bezpieczeństwo i higienę

Kompleksowa kontrola:
M-Commander InVision
Oprogramowanie analityczne M-Commander InVision firmy
MEIKO zapewnia kompleksowy nadzór – higiena, logistyka i
technologia pod pełną kontrolą. W przeciągu paru sekund i w
przejrzysty sposób wszystkie potrzebne dane przesyłane są
do komputera. Gwarantuje przejrzystość i bezpieczeństwo.
System jest kompatybilny z myjniami-dezynfektorami firmy
MEIKO z elektronicznym sterownikiem MIKE 2.
•	osiągnięta wartość A 0
• ustawiona wartość A0
• Data i godzina startu programu
• Czas trwania cyklu
• Nr ident. maszyny
• Licznik załadowania
• Nr programu
• Przebieg temperatury w fazie dezynfekcji
• Nadzór online także z odległości
• Parametry urządzenia
• i wiele innych funkcji

Nadzór dezynfekcji online przez
logger danych temperatury
nadawanych przez fale radiowe
Możliwość kontroli online procesu dezynfekcji dokonywanej
przez myjnię-dezynfektor – wystarczy zlecić firmie MEIKO
umieszczenie w myjni loggera danych temperatury nadawanych przez fale radiowe. Pełna kontrola szybko i niezawodnie,
zgodnie z normą EN ISO 15883. Gwarancja bezpieczeństwa i
higieny.
•	dane z przebiegu procesu do dyspozycji na laptopie
•	dane kontrolowane są w przeciągu paru sekund przez
serwer MEIKO za pośrednictwem LAN lub fali radiowych
•	jeżeli dane są prawidłowe, automatycznie wystawiany jest
certyfikat kontroli
•	po otrzymaniu należy go dołączyć do dokumentacji i
zachować w charakterze dowodu na wypadek kontroli
przez odpowiedni organ nadzorczy
•	w razie uzyskania nieprawidłowych danych odpowiedzialny
serwis techniczny może niezwłocznie podjąć odpowiednie
kroki
•	Dalsze użytkowanie zostanie uniemożliwione użytkownik
posiada stały dostęp do informacji dotyczących urządzenia
oraz danych pomiarowych
•	w ramach regularnej konserwacji przesyłane są odpowiednie dane do paszportu urządzenia

„Czyste” rozwiązanie: poczynając od pokrywy,
a kończąc na orurowaniu dopływowym

Zaślepka do zlewu
Z tyłu i/lub z boku. Automatyczne płukanie (opcja) przez myjnie-dezynfektor lub samozasilanie. Obsługa automatycznego płukania zlewu
odbywa się za pomocą oddzielnej klawiatury (samozasilanie) lub przez
sterownik urządzenia.

Osłona blaszana z z uchwytem
zamkniętym
Pozwala na uniknięcie zapachu chemikaliów. Do umywalek wkładanyc
500 mm x 400 mm x 300 mm.

Jednouchwytowa bateria, chromowana, z obracaną wylewką, gwarantuje
wygodną obsługę.

Dźwigniowy zawór odpływowy
Umywalki w wielkości od 500 mm x
400 mm x 300 mm, opcja ze znacznikiem napełnienia.

Środki czyszczące i pielęgnacyjne:
Specjalny środek do odkamieniania
i nabłyszczania DOYEN SK 22 E, do
wyboru o zapachu jabłek
Uniemożliwia odkładanie się kamienia i
powoduje bezplamowe samonabłyszczanie się naczyń. Na dłuższą metę
gwarantuje lepsze rezultaty czyszczenia i
dezynfekcji. (Opakowanie 5-kg)

Centralnie prowadzone wylotowe
przewody rurowe
Centralne podłączenie pod zlewem.

Przewody rurowe doprowadzające
wodę do baterii mieszalnikowych
Centralne przyłącze łącznie ze ścianką
instalacyjną dla wody zimnej i ciepłej.

Środek do mycia basenów
DOYEN R 100
Alkaliczny, czyści efektywnie nawet silne
zabrudzenia, nie uszkadzając przy tym
struktury materiału. (Opakowanie 5-kg)
Środek do mycia basenów
DOYEN RS 120
Zawiera kwas, odczyszcza maści, kremy
i inne tłuszcze, uniwersalny w zastosowaniu, niezależnie od twardości wody.
(Opakowanie 5-kg)

Blat stołu ze stali szlachetnej
z różnymi profilami
np. z prostą krawędzią wewnętrzną od
strony ściany lub ze skośną krawędzią
wewnętrzną od strony ściany o promieniu zapewniającym utrzymanie higieny w
narożnikach (R15).

Szafy i regały: zapewniają czysty
i higieniczny wygląd brudownika

Szafy
np. szafka z umywalką do rąk, dwojgiem drzwi i czterema szufladami.
Do nabycia w różnych wymiarach.

Regał TUS
Na zdezynfekowane kaczki szpitalne, baseny i pojemniki z dodatkową ażurową półką
lub okapnikiem o szerokości 500 i 1400 mm.

Regał naścienny
z możliwością dowolnej regulacji wysokości półek, różne szerokości (głębokość
350 mm).

Otwarte szafki ścienne
Otwarte szafki z jedną półką.
O szerokościach 500 mm, 1000 mm i
1200 mm.

Zamykane szafki ścienne
Szafki z drzwiczkami zatrzaskowymi i
jedną półką. O szerokościach 500 mm,
600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm
i 1500 mm.
(Opcjonalnie: zaślepka i oświetlenie)

Podstawa
Do przechowywania basenów w szafkach ściennych w pozycji pionowej.

Zamykane drzwiczki szafy
Chronią przed niepożądanym dostępem.

Pojemnik na odpadki
Ze stali szlachetnej, zamykany, wbudowany w szafkę dolną, wygodny, do
drobnych odpadów.

Uchwyt do worka na odpady (26 litrów)
Wbudowany w szafkę dolną, wygodny, do
drobnych odpadów.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji w ramach doskonalenia produktu.

